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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen die meegaan met de werkweek 

Berlijn 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 5 oktober 2015  

 

 

Betreft: Berlin, werkweek 9 november 2015 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Op maandag 9 november vertrekt uw zoon of dochter met  31 andere leerlingen uit havo 

4 en atheneum 4 naar Berlijn in Duitsland. De leerlingen verblijven in gastgezinnen in 

Hohenschönhausen, een buitenwijk in het voormalige Oost-Berlijn.  

Binnenkort ontvangen de leerlingen het programmaboekje, dat meegenomen dient te 

worden. Elke leerling die naar behoren de activiteiten van de werkweek afsluit en een 

verslag schrijft, verdient 40 studielasturen. In het programmaboekje staat aan welke 

eisen moet worden voldaan.  

   

Het vertrek is op maandag 9 november om 7.00 uur. Uw zoon of dochter wordt een 

kwartier eerder, dus om 6.45 uur, bij school verwacht (ingang Diamant) in verband met 

het inladen van de bagage en de controle van paspoorten / identiteitskaarten. Voor 

deze dag moeten de leerlingen een lunchpakket meenemen. Denk voor onderweg ook 

aan iets te lezen, muziek met koptelefoon (!), een dvd, puzzelen, etc. 

We zijn ongeveer 10 uur onderweg met halverwege een langere tussenstop bij een 

voormalige grensovergang tussen voormalig West – en Oost-Duitsland! 

Als uw zoon of dochter medicijnen gebruikt, zorgt u er dan voor dat hiervan voldoende 

meegenomen wordt. Soms is het handig om een verklaring van de huisarts mee te 

nemen om welke medicijnen het gaat, mocht er iets mee misgaan en we ter plekke 

medicijnen moeten halen. 

 

Het kan zijn dat u gedurende de schoolreis contact moet opnemen met uw zoon of 

dochter. Voor dringende gevallen, buiten schooltijd, kunt u zich in verbinding stellen 

met  de heer Van Tergouw: 06-46106865 of de heer Huisman, teamleider havo. Overdag 

zijn zij, en de schoolleiding, op school te bereiken, tel. 0297 – 283459. Wij gaan er 

vanuit dat uw zoon of dochter zelf ook een telefoon meeneemt, zodat u rechtstreeks kunt 

bellen als u dat noodzakelijk acht. Mag ik u er echter wel met klem op wijzen alleen 

contact op te nemen met uw kind in zeer dringende situaties? Ervaring heeft ons geleerd, 

dat vaak bellen heimwee in de hand werkt. 

 

De school heeft geen reisverzekering afgesloten, aangezien veel mensen een 

doorlopende reisverzekering hebben. Wij verzoeken u vriendelijk zelf een reisverzekering 

af te sluiten. Neem ook het pasje of het nummer mee van de basisverzekering voor 

alle zekerheid. We raden u ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
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Met uitzondering van de lunch op maandag en de laatste maaltijd op vrijdag zijn alle 

maaltijden inbegrepen. De dagen waarop we ’s avonds in Berlijn blijven, krijgen de 

leerlingen een dubbel lunchpakket mee. Meestal vinden zij het echter toch leuk ergens 

een snack of een blikje drinken te kopen. Starbucks en McDonalds waren in voorgaande 

jaren ook zeer geliefd! 

Ofschoon de meeste gastgezinnen hun best doen de leerlingen een goed lunchpakket 

mee te geven, valt dit soms niet in de smaak. Het is natuurlijk zo dat er verschillen 

bestaan in de smaak van wat men thuis gewend is, en wat men in Duitsland eet, maar 

het is teleurstellend om te moeten zien dat lunchpakketten, ongeopend weggegooid 

worden. Ik wil u vragen dit met uw kind te bespreken. U kind kan in het gastgezin ook 

aangeven geen gebruik te willen maken van het aangeboden lunchpakket, maar uw 

zoon/dochter dient dan zelf voor een lunch te zorgen. 

 

Hoeveel geld moet uw kind meenemen? Dat is moeilijk te zeggen. Gaat u er wel vanuit 

dat alles in Berlijn, vooral in het westelijke deel, relatief duur is! In het gastgezin hebben 

de kinderen alleen handdoeken nodig, en natuurlijk de eigen persoonlijke 

verzorgingsspullen. 

Misschien is het leuk om voor het gastgezin een cadeautje mee te nemen (drop, 

bloembollen, stukje jonge kaas, stroopwafels of pepernoten…)? Daarnaast heeft Berlijn 

een landklimaat en het is november dus zijn warme kleren wel aan te raden en goede 

loop-/ wandelschoenen. 

 

Het is de bedoeling om er voor iedereen een leuke week van te maken. Natuurlijk 

verwachten wij van de leerlingen dat zij de normale fatsoensregels naleven, luisteren 

naar de docenten en doen wat er gevraagd wordt. Uiteraard dienen zij zich in het 

gastgezin te houden aan de daar geldende regels. Zij dienen er rekening mee te houden 

dat daar niet alles is zoals zij het thuis gewend zijn. In Berlijn is het bijvoorbeeld 

gebruikelijk dat men in huis geen (straat-)schoenen draagt.  

Nadrukkelijk wijs ik erop dat roken in huis zonder toestemming van de gastouders niet 

toegestaan is. Het is de leerlingen ook niet toegestaan ’s avonds op eigen gelegenheid op 

stap te gaan. Het meenemen en het gebruik van alcohol is verboden. 

(Net als (soft-)drugs natuurlijk!) De schoolregels zijn in dat opzicht duidelijk. Het niet 

naleven van bovenstaande regels kan inhouden dat besloten wordt een leerling van 

verdere deelname aan het programma uit te sluiten. Er zal dan overleg gevoerd worden 

met de school en met u over de te nemen maatregelen. Er dient sprake te zijn van een 

vertrouwensbasis, omdat de leerlingen niet voortdurend in het zicht van de begeleiders 

zullen zijn. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.  

 

We gaan ervan uit dat iedereen de reis naar, en het verblijf in, Berlijn ervaart als een 

belevenis waarop met plezier kan worden teruggekeken. Volgens plan arriveren we weer 

in Mijdrecht op vrijdag 13 november om ongeveer 20.30 uur. Als de aankomsttijd 

onverhoopt erg lijkt te gaan afwijken dan laten wij dit meestal sms-en door uw zoon of 

dochter vanaf het moment dat we weer op Nederlandse bodem zijn. 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag van u 

 

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u of uw zoon of dochter  na het lezen van deze brief nog vragen hebben, email 

dan naar: val@hetvlc.nl  

 

Bis dann! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

 

namens de reisleiding, 

Mw. M. de Valk, dhr.P. Dool en mw. Y. Chaigneau 
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